အခန်း (၁)

သူမအေကာင်းကို ကန်ေတာ် သိပ်စိတ်ဝင်စားလှသည် ။ သူများ နဲ မ
တူ တမူထူးြခားလွန်းလှသူေလး ...
ကန်ေတာ့်သူငယ်ချင်းေတွနဲ သူမအေကာင်းေလးကို ကန်တင်းမှာ
ေြပာြဖစ်တဲ့ အခါ ...
"သိပ်မလှပါဘူးကွာ ရွက်ကမ်းရည်ကိ အဆင့်ပါ"
"ငါကေရာ လှတယ်ေြပာမိလို လား"
"မင်းက ဘာလို အသည်းအသန် စိတ်ဝင်စားေနတာလဲ"
"သူစိတ်ေလးက သိပ်လှလို "
"ေကာင်ေတာင်ေတာင်ပါကွာ၊ အစကဆို ဒဿနိက ေကျာင်းသူထင်
ေနတာ၊

သချာေကျာင်းသူြဖစ်ေနတယ်၊

စကားနည်းြပန်ရင်လည်း

သူအြပင်မရှိဘူး၊ စကားများ ြပန်ရင်လည်း သူအြပင်မရှိဘူး ..."
"သာမန်လူတစ်ေယာက်ဆိုရင်၊ မျက်ှာစိမ်းနဲ စကားေြပာဖို အမ်းက
တယ်ကွ၊ သူကေတာ့ အဲဒီလို မဟုတ်ဘူး ။ ဟိုေနက ငါနဲ စကားေြပာြဖစ်
တယ်၊ သူေြပာသွားပုံက သူငယ်ချင်းလို ရင်းရင်းှီးှီးေြပာသွားတာ"
သူငယ်ချင်းေတွနဲ ေြပာေနရင်း မေနက သူနဲ ဆုံြဖစ်ခဲ့ပုံေလးကိုအမှ
တ်ရမိတယ်၊ ကန်ေတာ် သူကိုစေတွေတာ့ သူက အမှ ိက်ေတွ လိုက်

ေကာက်ေနတာေလ၊ တကယ်ဆို ကန်ေတာ် ကူလည်း ေကာက်ေပးချင်မိ
တယ်။ လိုက်ေကာက်ရမှာ လည်း ရှက်ေနသလိုကီး။
အမှ ိက်ေတွ ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ြပန်ကျဲေနတဲ့ တကသိုလ်ဝင်းကီးထဲ
မှာ အမှ ိက်လိုက်ေကာက်ဖို ကန်ေတာ် သူလိုမရဲပါ။ ဝိေရာဓိြဖစ်ေနတဲ့
ကန်ေတာ့်ကို သူမ သတိထားမိသွားပုံရတယ်။
"သူငယ်ချင်းက ကိုယ်နဲ ကူေကာက်ေပးမလို လား၊ ဒါမှ မဟုတ် အမှ
ိက်ေကာက်ဖို ရွံေနတာလား ..."
သူေလသံက သိပ်ကိုရင်းှီးေွးေထွးတဲ့ ေလသံမျိးေပါ့ …
"အမှ ိက်ေတွက အများကီးပဲ၊ ခင်ဗျားတစ်ေယာက်တည်းေကာက်
လို ိုင်ပါ့မလား"
"ိုင်သေလာက်ေပါ့ ... ကိုယ့်စိတ်ထဲက အမှ ိက်ေတွ ကုန်သွားတဲ့ အ
ထိ"
သူစကားက ေလးနက်ေပမယ့် ကန်ေတာ် အြပည့်အဝနားမလည် ...
"ခင်ဗျားသုံးတဲ့ နာမ်စားေတွက ေွးေထွးတင်စီးတယ်ေနာ်"
"မဟုတ်ပါဘူး ေွးေထွး ရဲရင့်တာပါ"
ယုံကည်မရှိလွန်းတဲ့ သူမျက်ှာက ကန်ေတာ့်မျက်လုံးအတွက် ခမ်း
နားေနပါတယ်။
"ကန်ေတာ်

ခင်ဗျားရဲ

စကားေြပာဟန်ေလးကို

သေဘာကျမိတယ်ဗျာ"
အမှ ိက်ေတွကူေကာက်ေပးရင်း သူမနဲ စကားေြပာြဖစ်ခဲ့တယ်။
"သူငယ်ချင်း ... ဆက်ပီး ေကာက်ချင်စိတ်ရှိေသးလား"

"ဗျာ"
"ဪ ေမ့ေနလိုက်တာ ... သူငယ်ချင်းနာမည်က"
"ေဝမိုးပါ"
"ကိုယ်က သံလွင်ရဲရင့်ပါ"
အိုး ... ဒါ ကယ်ေကွသတို သမီးရဲ နာမည်ေလး၊ တာရာမင်းေဝရဲ
ကယ်ေကွသတို သမီးဝတထဲက မင်းသမီးေလး
"ဟုတ်ကဲ့ သံလွင်လို ပဲ ေခမယ်ေနာ်"
သူက ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရယ်၍ ...
"ေဝမိုးက ရဲရင့်လို ေခဖို များ စိတ်ကူးမိေသးလို လား"
"မေခပါဘူး ... သံလွင်လို ပဲ ေခေတာ့မယ်၊ ခုနက ေမးခွန်းေလးြပ
န်ေမးဦးမယ် ကန်ေတာ့်ကို အမှ ိက်ဆက်ေကာက်ချင်စိတ် ရှိေသးလား
ဆိုတာ ဘာကိုေြပာချင်တာလဲ"
"ဪ ကိုယ်က ဆက်မေကာက်ေတာ့ဘူးေလ၊ ဒါေကာင့် ေဝမိုးကို
ဆက်ေကာက်ချင်စိတ်ရှိလားေမးတာ"
"သံလွင် ေကာက်တာြမင်လို လိုက်ေကာက်ြဖစ်တာပါ၊ တစ်ခါမှ
ေကာက်ဖို စိတ်ကူး မရှိခဲ့ဖူးဘူး"
"ကိုယ်ကန်တင်းသွားမလို ... ေဝမိုး လိုက်မလား"
"လိုက်မယ် ကန်ေတာ် ေမးချင်တာေလးရှိလို "
ဆိုင်ေရာက်တဲ့ အခါ ှစ်ေယာက်သား မုန်ဟင်းခါးကို တူညီစွာ မှာ
ြဖစ်ကတယ်။

"ဘာလို အမှ ိက်ေကာက်တာလဲ သံလွင်"
"အမိုက်မိုေကာက်တာပါ"
"ရှင်းသွားတာပဲဗျာ ... အေကာင်းေမးေနတာကို"
"လူပ်ေတွကားမှာ လူရှင်းေတွက ပ်တယ်လို စွပ်စွဲခံရတတ်တယ်
ေဝမိုးရဲ ၊ ေဝမိုး စဉ်းစားကည့် ... ကိုယ်နဲ ေဝမိုး ေကာက်ခဲ့တာ ဘာေတွ
လဲ"
"အမှ ိက်ေတွေလ"
"အမှ ိက်က ေကာက်သင့်လား မေကာက်သင့်ဘူးလား"
ကန်ေတာ် စကားမဲ့သွားတယ်၊ ဒီအေြဖက ေြဖစရာမလိုေအာင် ရှင်း
ေနတဲ့ အေြဖ …
"အမှ ိက်ေကာက်သင့်လို အမှ ိက်ေကာက်ခဲ့တာပါ"
"အဲဒါကို ဝတရားလို ေခတယ်ေဝမိုးရဲ ... တာဝန်ေတာ့ မဟုတ်ဘူး
ေပါ့"
"သံလွင်က တာဝန်နဲ ဝတရားကို ဘယ်လိုခွဲြခားထားလဲ"
"တာဝန်ကျေတာ့ must do ေပါ့၊ ဝတရားကျေတာ့ should do ေပါ့၊
လုပ်ကိုလုပ်ရမှာ က တာဝန်ပါ၊ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာက ဝတရား။ တ
ကသိုလ်ေကျာင်းသူြဖစ်တဲ့ ကိုယ်က တကသိုလ်ဝင်းထဲမှာ အမှ ိက်လိုက်
ေကာက်ဖို တာဝန်မရှိဘူး၊ ဒါေပမဲ့ တကသိုလ်ေကျာင်းသူက တကသိုလ်
ဝင်းထဲမှာ အမှ ိက်ေကာက်ေပးသင့်တဲ့ ဝတရားရှိတယ်"
သူ စိတ်အလင်းတစ်ခုကို ြမင်လိုက်ရတယ်။
"သံလွင်ခုနက ေြပာတယ်ေနာ်၊ စိတ်ထဲက အမှ ိက်ေတွ ကုန်တဲ့ အ

ထိေကာက်မယ်ဆိုတာ ... အဲဒါ ဘာအဓိပာယ်လဲ"
"လူသေဘာက အတဟိတကို ေရှတန်းတင်တတ်တယ် ေဝမိုးရဲ ၊ တ
ကယ်ဆို ဒီအမှ ိက်ေတွကို မြမင်ချင်ေယာင်ေဆာင်ပီး ေကျာ်သွားလို ရ
တယ်။ ြမင်လျက်နဲ ေကျာ်သွားလို ရတယ်၊ မြမင်ချင်ေယာင်ေဆာင်ပီး
ေကျာ်သွားလိုတဲ့ စိတ်၊ တစ်နည်းအားြဖင့် ဝတရားမဲ့ချင်တဲ့ စိတ်က ကို
ယ့်အတွက် အမှ ိက်ပဲ။ ကိုယ့်စိတ်နဲ အမှ ိက်ပဲ ... reason ေတွ ရှိတယ်၊
အချိန်မရလို ... အြခားကိစ တစ်ခုကို အလင်လိုေနလို ... စသြဖင့်ေပါ့။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မညာချင်ဘူးေလ၊ ကိုယ့်မှာ အလင်လိုစရာမရှိလို ကို
ယ်ေပးိုင်တဲ့ အချိန်တစ်ခုအထိ အမှ ိက်ေကာက်လိုက်တာပဲ၊ ဗဟိဒ
အြပင်မှာ ေတာ့ ကိုယ်အမှ ိက်ေကာက်ေနတာေပါ့ ... အဇတအတွင်းမှာ
စိတ်အမှ ိက်ကို ေကာက်ေနတာ"
"သံလွင်နဲ စကားေြပာရတာ အဓိပာယ်ရှိသလို ခံစားရတယ်၊ ဒါနဲ သံ
လွင် ... သံလွင်နဲ ကန်ေတာ် တစ်ခါမှ မဆုံဖူးေသးဘဲနဲ ဘာလို များ သံ
လွင်ရဲ ဆက်ဆံပုံက သိပ်ရင်းှီး ရဲတင်းလွန်းတာလဲ၊ ဒီေမးခွန်းက ိုင်း
သလို ြဖစ်သွားရင် ေတာင်းပန်တယ်ေနာ်"
"မိုင်းပါဘူး၊ ေဝမိုးကို ကိုယ်ကြပန်ေမးကည့်မယ် ... အကယ်၍ ေဝ
မိုးနဲ ကိုယ် အဂလန်မှာ ဆုံြဖစ်ခဲ့ရင် သိပ်ပီး ရင်းှီးသွားိုင်တယ် မဟု
တ်လား"
"ြမန်မာချင်းဆိုတဲ့ စိတ်နဲ ဆိုရင် ဟုတ်တယ် သံလွင်"
"အကယ်၍ များ အေမဇုံေတာထဲမှာ ကိုယ်နဲ ဘက်ခမ်း မျက်စိလည်
သူအြဖစ် ဆုံမိခဲ့ရင်လည်း လူသားချင်းဆိုပီး ရင်းှီးလွယ်လိမ့်မယ်၊ ကို
ယ်တို ဆီမှာ ပိတ်မိေနတဲ့ အယူအဆေတွ ရှိတယ်။ ြမန်မာချင်းမို၊ ရခိုင်ချ
င်းမို၊ ဗုဒဘာသာချင်းမို စတဲ့ လူမျိးစွဲ၊ ိုင်ငံစုံ၊ ဘာသာစွဲေလးေတွ။ ရင်း

ှီးတယ်ဆိုတာ ှလုံးသားကပါ။ ဗုဒက ဒီလိုေတွးတယ် ... ဘယ်အ
ရာမှ မမဲတဲ့ သခါရေလာက ုပ်နာမ်ပဲရှိတဲ့ ေလာကမှာ သတဝါအားလုံး
အေပ ေမတာထားဖို သူ ေတွးြပတယ်။ ှလုံးသားရှိကသူအချင်းချင်း ရ
င်းှီးလို ရတယ် … ဒီထက် သိပ်ကိုူးညံ့တဲ့ ှလုံးသားရှိရင် ှလုံးသားမ
ရှိတဲ့ သက်မဲ့ေတွကိုေတာင် ရင်းှီးပစ်လို ရတယ်။ သဘာဝကို ြမတ်ိုး
တတ်တဲ့ သူမျိးေတွေပါ့..."
"ပန်းပွင့်ေလးေတွ ရယ်ေမာေနကတယ် ... လမင်းကီးက ြပံးြပတ
ယ်၊ ဒီလိုအြမင်မျိး ရှိတဲ့ သူမျိးလား၊ ကဗျာဆရာေတွလိုလား"
"ကဗျာဆရာေတွတိုင်းက သဘာဝကို ချစ်ပါတယ်လို ကိုယ်မထင်မိ
ဘူး၊ သူတို က စကားလုံးကို ချစ်ကတာ။ ဥယျာဉ်မှးလို လူမျိးေတွက သ
ဘာဝကို ချစ်တာပါ။ ေြပာလိုတာက ကဗျာဆရာေတွဟာ သဘာဝကိုမချ
စ်ပါဘူးလို မဆိုလိုဘူး။ သဘာဝကိုချစ်တတ်တဲ့ ှလုံးသားက အြခားအ
ဓိပာယ်တစ်ခု။ သရက်ပင်စိုက်တဲ့ အဖိုးအိုအေကာင်း ငယ်ငယ်က သင်
ဖူးတယ် မဟုတ်လား"
ကန်ေတာ် သံလွင့်ကို သိပ်အံ့သမိတယ်...
"သံလွင် အသက်ဘယ်ေလာက်လ"ဲ
"၂ဝ ပါ၊ ေဝမိုး စိတ်ကို ကိုယ်နားလည်တယ်၊ ေဝမိုး ေမးချင်တဲ့ ေမးခွ
န်းကို ကိုယ်ေြဖမယ်၊ ကိုယ် ဒီလို အေတွးေတွရှိတယ်ဆိုတာက ကိုယ့်ေဖ
ေဖရဲ အကံြပစကားေတွေကာင့်ပါ"
"စကားကပ်တယ်လို မထင်နဲ သံလွင် ... သံလွင်အမှ ိက်ေကာက်တာ
ရပ်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ေကာက်စရာအမှ ိက်က ကျန်ေသးတယ်။ ရပ်ပစ်
လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ဘယ်လိုစိတ်နဲ ရပ်ပစ်လိုက်တာလဲ၊ ငါ့ဝတရားကုန်ပီ
ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ လား"

"ေဝမိုးကေတာ့ ကိုယ့်ကို စကားသိပ်ေြပာိုင်တဲ့ ေကာင်မေလးလို ထ
င်ေတာ့မှာ ပဲ ကိုယ်က ေြဖပီဆိုလည်း အြပည့်အစုံ ေြဖချင်တဲ့ သူမျိးေလ
... ဘယ်အရာမဆို တစ်ခန်းရပ်ဆိုတာ ရှိတယ် ေဝမိုး၊ ကိုယ်တစ်သက်
လုံး လိုက်ေကာက်လည်း ဒီအမှ ိက်ေတွက မကုန်ဘူး။ ဒီေတာ့ ကိုယ်
ေကာက်ရမယ့်အမှ ိက်ပမာဏက ကိုယ်ိုင်သေလာက် ... ိုင်သေလာက်
ဆိုတာက ကိုယ်စိတ်ပါသေလာက်ေပါ့ ... ေဝမိုး ကယ်ငါးေကာက်တဲ့
ပုံြပင်ေလး ကားဖူးတယ် မဟုတ်လား"
"ကန်ေတာ် ကားဖူးခဲ့တာေပါ့၊ ကမ်းေြခမှာ လူှစ်ေယာက် လမ်း
ေလာက်ေနတယ်၊

တစ်ေယာက်က

ကမ်းေြခေပမှာ

တင်ေနတဲ့

ကယ်ငါးေလးေတွကို ပင်လယ်ထဲ ြပန်ပစ်ချေပးေတာ့ ကျန်တစ်ေယာက်
က ေဝဖန်တယ်၊ "မင်းတစ်သက်လုံး လိုက်ေကာက်ေနရင်ေတာင် ေကာ
က်စရာ ကယ်ငါးေတွက ကျန်ေနဦးမှာ ပဲ" တဲ့ ေလ။ ေကာက်တဲ့ တစ်
ေယာက်က ကယ်ငါးေလးတစ်ေကာင်ကို ထပ်ေကာက်ရင်းေြဖတယ် ...
"ကျန်တဲ့ ငါးေတွေတာ့မသိဘူး ဒီငါးေလးကေတာ့ ဒုကက လွတ်ေြမာက်
သွားပီ" တဲ့ "
"ေဝမိုး ကားဖူးဖတ်ဖူးပုံရတယ် ... ပရဟိတသေဘာမှာ လည်း အတ
ဟိတ မေြခတစ်ခုနဲ တစ်ခန်းရပ်ရတယ်၊ ဗုဒက ၄၅ ှစ် တရားေဟာခွင့်
ရဖို ေလးသေချနဲ ကမာတစ်သိန်း ေလ့ကျင့်ခဲ့ရတယ်၊ ဒီေတာ့ ေမးစရာရှိ
လာပီ။ တရားေဟာဖို ပွင့်လာတဲ့ ဗုဒက ဆွမ်းစားတယ်၊ ဆွမ်းစားမယ့်
အချိန် ဆွမ်းမစားပဲ တရားေဟာပါလားလို စကားေထာက်စရာရှိတယ်။
မလွတ်ေြမာက် ေသးသူေတွမှ အများကီး ... ေချခတ်ဖို ကျန်ေနေသးသူ
ေတွမှ အများကီး ... ဒါေပမဲ့ ဗုဒကလည်း ခာနဲ ဒုကနဲ ပဲ... သူမှာ
လည်း အာဟာရလိုအပ်ချက်ရှိတယ်။ သူများကိုထူဖို ကိုယ်တိုင်ထေနရမ

ယ်၊ ဒါကို ပရဟိတ အတဟိတလို ဆိုတယ်။ ပုဂိလ်ထူးေတွဟာ ပရဟိ
တကို ေရှတမ်းတင်ပီး အတဟိတကိုေနာက်ကလိုက်တယ်။ ေမတာရှင်
မာသာထရီဇာ စားတဲ့ အစားအစာရဲ အဓိပာယ်ဟာ ေနာက်ေနေတွမှာ ဒု
ကေရာက်ေနသူေတွကို ကူညီကယ်တင်ဖို လိုအပ်တဲ့ ခွန်အားအတွက်ပဲ။
ကိုယ်တိုလို လူသာမာန်ကေတာ့ အတဟိတပီးမှ ပရဟိတ လုပ်ိုင်တယ်
၊ ကိုယ်ခုန အမှ ိက်ေကာက်တယ်၊ အခု မနက်စာစားတယ် ... ပီးရင် စာ
သင်ခန်းဝင်မယ် ... ကိုယ့် အတဟိတအတွက်လည်း ကိုယ်လုပ်ရဦးမယ်
ေလ"
***

အခန်း (၂)

သံလွင်နဲ ရွယ်တူလူငယ်တစ်ေယာက် လမ်းတွဲေလာက်လာေတာ့ မ
နာလို စိတ်ေလး ဝင်လာမိတယ်၊ ရယ်လိုက် ြပံးလိုက်နဲ စကားေတွေြပာ
ရင်းသူတို လမ်းေလာက်လာကတယ်၊ ကန်ေတာ့်ကို ြမင်ေတာ့ သံလွင်
က…
"ေဝမိုး ... ကိုယ်နဲ ကန်တင်းလိုက်မလား"
သူနဲ လမ်းတွဲေလာက်လာတဲ့ လူငယ်က ကန်ေတာ့်ကို ြပံးြပလို ကန်
ေတာ်လည်း ြပန်ြပံးြပလိုက်တယ်။
"ကန်ေတာ် သွားလိုက်ပါဦးမယ် မသံလွင်ရဲရင့်"
"ဟုတ်ကဲ့ရှင"့်
လူငယ်က သံလွင့်ကို ှတ်ဆက်ပီး ထွက်သွားသည် ။
"သူက ဘယ်သူလဲ သံလွင်"
"ထွန်းေအာင်ေကျာ်တဲ့ ... IC ကေလ၊ ကိုယ့်ကို ေမတာရှိေကာင်း လာ
ေြပာတာ"
"သံလွင်နဲ သူ အရင်က သိလား"
"ကိုယ်ကေတာ့ မသိဘူး ... သူကေတာ့ ကိုယ့်ကိုသိတာကာပီတဲ့ "

"သံလွင်ရယ် ... ခုမှ သိတဲ့ လူက propose လုပ်တာကို သံလွင်ကရ
ယ်ရယ်ေမာေမာနဲ ြပန်ေြပာေနပါလား"
သံလွင်က ရယ်သံေလးြဖင့် …
"ကိုယ်က ံမဲ့ြပရမှာ လား ေဝမိုးရဲ ၊ ပီးေတာ့သူက propose လုပ်
တာ မဟုတ်ဘူး ၊ ကိုယ့်ကို ေမတာရှိေကာင်း လာေြပာတာ"
"အတူတူပဲက"ို
"မတူဘူး

ေဝမိုး၊

သူက

လာကမ်းလှမ်းတာ

မဟုတ်သလို

လာေတာင်းဆိုတာလည်း မဟုတ်ဘူး ၊ သူရင်ဘတ်ကို လာဖွင့်ြပုံပဲ"
"သံလွင့် ဘက်ကေရာ ဘယ်လိုသေဘာထားလဲ"
"ေလာေလာဆယ် မိတ်ေဆွတစ်ေယာက် တိုးလာတာပဲ"
"ရင်ခုန်လား မခုန်ဘူးလား၊ ြပန်စိတ်ဝင်စားမရှိလား အဲဒါကို ေမး
တာ"
"စိတ်ဝင်စားတာေပါ့ ေဝမိုးရဲ ၊ ကိုယ့်ကို ေမတာရှိပါတယ်လို တကူး
တက လာေြပာသူကိုမှ ြပန်စိတ်မဝင်စားိုင်ေလာက်ေအာင် ကိုယ်က မာ
နကီးြပရမှာ လား"
ေခါင်းကီးပဲ လှိမ့်ကုတ်ပစ်လိုက်ချင်ေတာ့တယ်။
"ပ်ကုန်ပီ၊ သံလွင်သူကို ြပန်ကိက်မှာ လား မကိက်ဘူးလား၊ သူနဲ
ရည်းစားလုပ်ဖို စဉ်းစားလား အဲဒါကိုေမးတာ"
သံလွင်က ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်ပီး …
"ေဝမိုးက ဘာြဖစ်လို အဲဒီလို ေမးတာလဲ"
"သံလွင်က သူကို လိုက်လိုက်ေလျာေလျာ ဆက်ဆံလိုက်တဲ့ အခါ သူ

ဘက်က အရမ်းေမာ်လင့်ချက် ကီးသွားလိမ့်မယ် သံလွင်"
"ကိုယ်ေတာ့ အဲဒီလိုမထင်ဘူး... သူကိုယ့်ကို ေတာ်ေတာ်ခင်သွားတ
ယ်"
"တချိ မိန်းကေလးေတွက သူတို ကို ချစ်ေရးလာဆိုတဲ့ သူေတွကို ပ
စ်ပစ်ခါခါ ေြပာပစ်ကတယ်၊ တချိ ကျေတာ့ ဂုမစိုက်သလို ေနကတ
ယ်"
"အင်း ... ကိုယ်လည်း ေှာင့်ယှက်တဲ့ သေဘာအထိ ြဖစ်လာတဲ့ သူ
ေတွကိုဆို ဂုမစိုက်ပဲ ေနပစ်လိုက်တယ်။ ဒါေပမဲ့ ယဉ်ယဉ်ေကျးေကျး
ချဉ်းကပ်လာတဲ့ သူေတွကိုေတာ့ ရင်းရင်းှီးှီး ြပန်ဆက်ဆံေပးလိုက်တ
ယ်။ ဆက်ဆံေရးတစ်ခုကို သူဘက်ကိုယ့်ဘက်ကည့်ပီး ဆက်ဆံြဖစ်တ
ယ်။ သိပ်ကို သိမ်ငယ်တတ်တဲ့ ေယာက်ျားေလးေတွဟာ မိန်းကေလးတ
စ်ေယာက်ကို ေမတာစကားေြပာဖို မရဲကဘူး။ ဒါ သူတို အတွက် မဟာ
စွန်စားခန်းပဲ။ အဲလိုေယာက်ျားေလးမျိးကို မာနခပ်ကီးကီး မိန်းမတစ်
ေယာက်က ရင့်သီးြငင်းဆန်တဲ့ ြမင်ကွင်းကို ေဝမိုး ြမင်ကည့်စမ်းပါ၊ ေဖ
ေဖက ေြပာဖူးတယ်၊ သူငယ်ငယ်က အဲဒီလိုလူမျိးတဲ့ ၊ သူရဲ ြမတ်ိုးရင်ဖွ
င့်မကို ေလှာင်ေြပာင်ခံခဲ့ရတုန်းက သူမျက်ှာကို ဓားနဲ လှီးပစ်ချင်ေလာ
က်ေအာင် သိမ်ငယ်ရှက်ရွံ ခဲ့ရဖူးတယ်တဲ့ ၊ သိမ်ငယ်တဲ့ စိတ် အခံရှိပါတ
ယ်ဆိုမှ ေစာ်ကားြငင်းဆန်ခံရတဲ့ အခါ ... ပိုဆိုးတာက ေစာ်ကားသူဟာ
မိမိြမတ်ိုးေနရသူ ... ဒါေကာင့်ကိုယ့်ကို ချစ်ြမတ်ိုးမနဲ ချဉ်းကပ်လာတဲ့
ဘယ်တစ်ေယာက်ကိုမှ ကိုယ့်ဘက်က ရင့်ဖို စိတ်ကူးမရှိဘူး"
"ခုနလူ သံလွင်ကို ချစ်တယ်ဆိုတာ သံလွင် ယုံလား"
"ချစ်တယ်ဆိုတာ ှလုံးသားကိစပါ၊ သူက ကိက်တာေနမှာ ပါ။ သူ
ကိုယ့်အဆင်း ကိုယ့်အသံကို ကားုံနဲ ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကို ကိုယ်

လက်မခံဘူး၊ သူ ကိုယ့်ှလုံးသားကို ချစ်ိုင်မှ သာ ချစ်တယ်ဆိုတာကိုလ
က်ခံိုင်မယ်။
ပေလတိုကေြပာတယ် ချစ်ြခင်းဆိုတာ ေလးစားမပဲတဲ့ ... ေလးစားမ
ဟာ လုပ်ရပ်ေပမှာ မူတည်တယ်၊ လုပ်ရပ်ဟာ စိတ်ဓာတ်အေပ မူတည်
တယ်၊ စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ ှလုံးသားပဲေလ။ ကိုယ့်ှလုံးသား ကိုယ့်စိတ်ဓာ
တ်ကို သူမသိဘဲနဲ ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ဆိုတာကို ကိုယ်လက်မခံိုင်ေသး
ဘူး။
ဆရာေဇာ်ဂျီကေြပာတယ် ... အုပညာဆိုတာ စိတ်ကိစတဲ့ ၊ ကိုယ်
ယူဆထားတာ အချစ်ကလည်း စိတ်ကိစပဲ။ အချစ်ကလည်း အုပညာ
ဆန်တယ်ေလ ..."
"ဒီအေတွးေတွနဲ ဆိုရင် သံလွင် ရည်းစားေရာထားြဖစ်ပါ့မလား"
"ထားြဖစ်မှာ ပါ၊ ကိုယ်လည်း ေပျာ်ရင်ေနတဲ့ စုံတွဲေလးေတွြမင်ရင်
အားကျစိတ်ြဖစ်မိတယ်၊ ကိုယ်ေလးစားရမယ့် ေယာက်ျားတစ်ေယာက်
ကို စူးစူးနစ်နစ် ချစ်လိုက်ချင်တယ်"
"ရည်းစားထားဖူးပီလား"
"ဟင့်အင်း၊ လုံေလာက်ေအာင် ရင့်ကျက်တယ်လို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်
မသတ်မှတ်မချင်း ကိုယ်ထင်တဲ့ အချစ်ဟာ မာယာပဲြဖစ်လိမ့်မယ်"
"ကားလိုက်ရရင် အဆန်းေတွချည်းပဲ သံလွင်ရယ်"
"ကိုယ် ၁၆ ှစ်သမီးေလာက်က ၂၀ ေလာက်ရှိတဲ့ အစ်ကိုကီးတစ်
ေယာက်ကို ချစ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အဲ ... ချစ်တယ်လို ထင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ကိုယ့်ေဖ
ေဖက ကိုယ့်ကိုေြပာခဲ့တယ်၊ "သမီး ... ဒီအရွယ်မှာ ေယာက်ျားတစ်ေယာ
က်ကို ချစ်တယ်လို ထင်ေနမိရင် အဲဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး ... အပျိေဖာ်ဝ

င်စ

မိန်းမ

တစ်ေယာက်အြဖစ်

ဆန်ကျင်ဘက်လိင်ကို

စိတ်ဝင်စားြခင်းမျိး" တဲ့ ။ အဲဒီတုန်းကေတာ့ ကိုယ်လက်မခံချင်ခဲ့ဘူး၊
အဲဒီလူနဲ သာ နီးစပ်ခွင့်ရရင် ဘဝကိုြပည့်စုံပီလို ကိုယ်ထင်ခဲ့တာကိုး။
ကိုယ့်ေဖေဖက သိပ်ရှင်းြပတတ်တဲ့ လူတစ်ေယာက်ေပါ့ ... ကိုယ်ငယ်င
ယ်က ေဆာ့ခဲ့တဲ့ အိုးပုတ်ေလးေတွကို သူသိမ်းထားရာက ထုတ်လာတ
ယ်၊ သူရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သိမ်းထားခဲ့ပုံရတယ်၊ "သမီး ဒါေလးေတွနဲ
ေဆာ့ချင်ေသးလားတဲ့ " ကိုယ်ဆွတ်ပျံသလိုေလးေတာ့ ခံစားမိပါတယ်၊
ဒါေပမဲ့ မေဆာ့ချင်ေတာ့ဘူး ... ကိုယ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွား
တယ်၊ ကိုယ်ငယ်ငယ်က စိတ်နဲ ှစ်သက်ခဲ့တဲ့ အရာေတွဟာလက်ရှိစိတ်
နဲ ှစ်သက်စရာ မဟုတ်ေတာ့ဘူး၊ ကိုယ့်စိတ်ေတွ ရင့်ကျက်မဘက်ကို
ေရွလျား လာပီ။ အဲဒီတုန်းက ကိုယ်ချစ်တယ်လို ထင်ခဲ့ဖူးသမဟာ ုန
ယ်စွဲလန်းမအြဖစ်၊ မာယာအြဖစ် ကိုယ်ြမင်လိုက်ိုင်ပီ၊ မိန်းကေလးတစ်
ေယာက်ရဲ အချစ်က အဲဒီမိန်းကေလးအတွက် အရာယ် ြဖစ်ိုင်တယ်
ေလ ... ကိုယ်ချစ်တဲ့ လူရဲ ဆိုးြခင်းေကာင်းြခင်းကို သုံးသပ်ိုင်စွမ်းမရှိပဲ
အချစ်ကို လိုက်ေလျာခဲ့ရင် ဆိုးကျိးေတွရှိလာိုင်တယ်..."
"သံလွင် အခု ရင့်ကျက်ေနပီလား"
"လုံေလာက်ေအာင် ရင့်ကျက်ဖို ကိးစားေနပါတယ် ... အသက်တစ်
ရက်ကီးလာတိုင်း

အသိတစ်ခုတိုးလာဖို

ကိုယ်ကိးစားေနတယ်၊

ဆိုးကျိးအနည်းဆုံးအချစ်တစ်ခုကို ကိုယ်ေမာ်လင့်ရဲေနပါပီ"

***

